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MATÈRIA: Món Clàssic CURS: 1r de Batxillerat

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Distingir ètims, formants i expressions grecollatines presents en el lèxic d'ús quotidià,
científic i acadèmic, identificant els canvis semàntics que hagin tingut lloc i establint
una comparació amb la llengua d’ensenyament i altres llengües del repertori individual
de l'alumnat, per a deduir el significat etimològic del lèxic conegut i els significats de
lèxic nou o especialitzat.

2. Analitzar i percebre les característiques de la civilització grega i llatina en l'àmbit
personal, perspectiva de gènere, mitològic i sociopolític, adquirint coneixements sobre
el món grecollatí i comparant críticament el present i el passat, per valorar les
aportacions del món clàssic al nostre entorn com a base d'una ciutadania democràtica
i compromesa.

3. Valorar críticament el patrimoni històric, arqueològic, artístic i cultural heretat de la
civilització grega i llatina, promovent-ne la sostenibilitat i reconeixent-lo com a
producte de la creació humana i com a testimoni de la història, per explicar el llegat
material i immaterial grec i llatí com a transmissor de coneixement i font d’inspiració de
creacions modernes i contemporànies.

EINES D’AVALUACIÓ
L’avaluació de les diferents competències, es durà a terme amb les activitats
d’avaluació, cadascuna de les quals tindrà un percentatge de la nota final de
trimestre. Les activitats i el seu percentatge són els següents:

Eina Percentatge

1a Av. 2a Av. 3a Av.

Examens (2) 70% 70% 70%

Treballs monogràfics,
exposicions orals

20% 20% 20%

Elaboració d’un
dossier de
l’assignatura;
seguiment periòdic de
deures i activitats del
dossier.

10% 10% 10%
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Les faltes d’assistència a classe sense justificació també ocasionaran la reducció en la nota
final de la matèria (-0.1 en la nota final). Segons l’acord de l’equip docent, les faltes
d’ortografia fetes als exàmens descomptaran -0.1 per falta fins a un màxim d’1 punt.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ

Es realitzaran exàmens parcials de recuperació per tal de recuperar les avaluacions
suspeses. En el cas què els alumnes no recuperin les avaluacions parcials, tindran dret a
una prova extraordinària de tot el curs a la prova de suficiència de de juny.

NORMATIVA

Decret 171/2022, de 20 de setembre, d'ordenació d els ensenyaments de batxillerat.

Enllaç a la normativa
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https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=938056
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